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Sittard, December 2015
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen op de basisscholen van Kindante
Geachte ouders/verzorgers,
Door middel van deze stichtingsnieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen rond ‘Spreiding
en Huisvesting’. Uiteraard kunt u voor concrete zaken over de school van uw kind(eren) ook altijd
terecht bij de directie van de school.
Drie jaar beleid “Spreiding en Huisvesting”
Precies drie jaar geleden, in december 2012, heeft het college van bestuur het beleid rondom de
krimp voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, het directeurenberaad,
personeel, medezeggenschapsraden, gemeentes, kindpartners en ouders. Terugkijkend op deze drie
jaar, zijn er twee hoofdconclusies te trekken:
- Kindante heeft ondanks de betrachte zorgvuldigheid om de juiste keuzes te maken voor de
verschillende regio’s en individuele scholen, kansen laten liggen om alle betrokkenen mee te
nemen in onze afwegingen. Dat heeft tot weerstand en onbegrip geleid en dit had beter
gekund en gemoeten.
- Kindante heeft haar verantwoordelijkheid genomen en een integraal beleid gemaakt. Er is niet
gekozen om hier en daar in te grijpen in scholenbestanden, maar er is gekozen om in één
keer voor de hele stichting een visie te ontwikkelen, waarbij niet de financiële middelen, niet
de mate van weerstand, niet de sociaal wenselijke antwoorden of primair de
werkgelegenheidsbelangen voorop stonden, maar waarbij het kind centraal stond. Daarbij is
overigens ook ervaren dat “het kind centraal stellen” niet overal dezelfde diepgang en
overtuiging kent. Dat is jammer, maar van de andere kant soms ook goed te begrijpen, kijkend
naar de verschillen in verantwoordelijkheden die alle betrokkenen in een proces hebben.
De krimp is nog niet voorbij en het aantal scholen en de ligging daarvan is nog niet in lijn met de
situatie die de toekomst van ons allemaal vraagt. Maar we zijn op weg, zijn nu meer aan de voorzijde
in gesprek met de betrokken partijen. We hebben het vertrouwen dat we samen niet alleen moeten
reageren op de krimp, maar in die reacties vooral ook de nieuwe kansen moeten creëren voor de
kinderen, die zich binnen alle locaties van de stichting dagelijks willen ontwikkelen. Een mooie
uitdaging, een mooie opdracht; daar staan en daar gaan we voor.
Na drie jaar beleid rondom krimp is een nieuwe strategische notitie Spreiding en Huisvesting in
ontwikkeling. Deze notitie wordt de komende tijd aan de verschillende gremia voorgelegd alvorens te
worden vastgesteld.
De stand van zaken op dit moment
De veranderingen die binnen een regio / gemeente plaatsvinden, raken direct of indirect elke school.
Op dit moment kunnen we u de volgende ontwikkelingen melden uit de regio’s:
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Regio Stein – Elsloo

Projectteamlid Susanne Hannen heeft van de besturen van Movare en Kindante de opdracht en
het vertrouwen gekregen om verder vorm te geven aan het onderzoek naar de meest wenselijke
en noodzakelijke vorm van kindvoorzieningen in Elsloo. Zij doet dat samen met de
leidinggevenden, teams, ouders en leerlingen van de huidige vier scholen in Elsloo, in het besef
dat in Elsloo het aantal voorzieningen terug zal moeten naar maximaal twee Kindcentra.

Het College van Bestuur van Kindante gaat in gesprek met de medezeggenschapsraad van
basisschool de triviant over het perspectief van de dislocatie in Meers.
Regio Beek

Er zijn geen locatie specifieke mededelingen bij het verschijnen van deze nieuwsbrief.
Regio Schinnen – Munstergeleen
 De veranderende politieke ontwikkelingen in de gemeente Onderbanken en de gemeente
Schinnen, die geleid hebben tot het uitspreken van de bereidheid in beide gemeentes om over te
gaan tot een fusie, werpen een ander perspectief op de wens om een nieuw te bouwen unilocatie
te realiseren voor Bingelrade, Jabeek en Doenrade. De gemeente Schinnen heeft inmiddels haar
commitment uitgesproken om er mede zorg voor te dragen dat basisschool St. Jozef in Doenrade
ook in het schooljaar 2016-2017 zelfstandig kan blijven voortbestaan. De verlenging voor de
periode van één schooljaar biedt de schoolbesturen Kindante en Innovo ruimte in tijd om tot een
definitief besluit te komen over overname van de school per 01-08-2017 door schoolbestuur
Innovo. Dit vanuit het perspectief dat er op termijn één unilocatie gerealiseerd kan worden voor
Bingelrade, Jabeek en Doenrade samen. Blijkt dat perspectief niet realiseerbaar, dan gaat
Kindante over tot sluiting van basisschool St. Jozef per 01-08-2017. De besluitvorming over de
beide genoemde opties (overname of sluiting) vindt uiterlijk 1 oktober 2016 plaats.
Regio Echt - Susteren en Maasgouw

PC school de Vlinder, OBS Het Palet (Kindante) en BS de Tweesprong (SKOEM) werken in een
aantal projectgroepen aan de Fusie Effect Rapportage (FER), waarin de gevolgen van de fusie
worden beschreven voor leerlingen, personeel en ouders. Naar verwachting kan aanvang 2016
de FER ter advisering en instemming worden voorgelegd aan de betrokken medezeggenschapsraden. Daarmee is het voorwerk voor de fusie niet afgerond. Integendeel: het echte werk
kan dan pas in volle omvang worden opgepakt, omdat er een heel nieuw schoolplan komt voor
de fusieschool, die een nieuwe school wordt. Ouders, leerkrachten en ook de leerlingen worden
betrokken bij het tot stand komen van het nieuwe schoolplan als basis voor de nieuwe school.

In Roosteren vindt vóór het einde van het huidige kalenderjaar een behoefteonderzoek plaats
naar de wensen van bewoners over allerlei kindvoorzieningen binnen de dorpskern. Daarmee
wordt in beeld gebracht welke voorzieningen naar ervaring van de bewoners nu beschikbaar zijn
en/of ontbreken. Tevens wordt de deelname aan die voorzieningen meer helder, zodat er ook
meer duidelijkheid ontstaat over de toekomstige behoefte.
Regio Sittard-Geleen

Er zijn geen locatie specifieke mededelingen bij het verschijnen van deze nieuwsbrief.
Tot slot: Wij wensen iedereen mooie en sfeervolle feestdagen toe.
Met vriendelijke groet,
Yvon Prince, Peter Lemmens
college van bestuur Stichting Kindante
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